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Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

Oude Baan 209 2990 Wuustwezel Tel 0475 56 97 06 
info@schilderwerken-antonissen.be www.schilderwerken-antonissen.be

4 f i jnschi lders gezocht
Voor resident ieel  werk

Op zoek naar een mooie,  nieuwe uitdaging
in een tof team? Bel of mail  ons nu.

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

   Welkom 
in ons team 

Christoph

Binnenkort  communiefeest 
of trouwfeest ?

Geniet nu van onze actie

-20% KORTING
OOK OP KOSTUUMS

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor
03/636 43 90

Alle dagen open van 10-18u - (Zon- en feestdagen gesloten)
GRATIS PARKING  100m verder

Brasschaat • Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen • Hoevensebaan 27
03 434 69 39
Schoten • Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Schilde • Turnhoutsebaan 465
03 337 97 87
NIEUW te Sint Job
Brugstraat 21 • 03 297 75 56

GRATIS 

demo

INFRA-

BOOSTER 

t.e.m. 31/03

Maart = 
opendeurmaand 

= startacties 
en extra GRATIS sessies

t.e.m. 31/3

‘t AfslankHuys
de workout met garantie

Ook te Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Beerse, Berchem, Beveren, 
Boechout, Brugge, Deurne, Eeklo, Essen, Geel, Heist-op-den-Berg,
Herentals, Keerbergen, Lier, Nijlen, Sint-Katelijne-Waver.

EXTRA VOORDELEN!

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    -    Dinsdag: Merksem
Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

LENTECOLLECTIE !
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig en verzekerd investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaar-
lijkse meerwaarde van 5,5%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

RIJSCHOOL
Kantoor Brasschaat
Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03
ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

Spelend Frans leren!Zomerkampen
Samen met Taal Plus

In BRASSCHAAT vlakbij park & Peerdsbos
in juli of augustus / ma-vrij / 9-17 u.

van 5 tot 16 jaar (6 niveaus) • Reeds 22e jaargang
Bijzonder leuke én leerrijke taalkampen
Speels • Professioneel • Kleine groepjes

Eigen cursus + warme lunch + sport + zovéél méér!
Info: 03/353.19.66 / info@taalplus.be / www.taalplus.be

Een enthousiaste vereniging met een hart voor kinderen, jongeren en de Franse taal!

Wil je van poetsen en strijken jouw job maken? 

Dienstenthuis is op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen.

GOED GEREGELD, GRAAG GEDAAN

Interesse?  

Bel 0800 90 915 of kom langs in één van onze 

kantoren. Alle info op www.dienstenthuis.be

“Toen ik voor het eerst het kantoor van Dienstenthuis binnenwandelde, 
voelde ik me meteen thuis. Ik plan nu mijn werkuren in functie van 
mijn kinderen. Die flexibiliteit is een grote troef.”

Rayanatou Hamadu, een tevreden werknemer

Kies zélf je uren - Bepaal zelf in welke regio je wil werken - Geniet naast een degelijk loon ook van tal van extra's!

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN

SERVICE DAG EN NACHT 
 

                           BREDABAAN 469 Wuustwezel 03  66  999  60 
            Din- Don- Vrijdag 14-18u 
Woe 09-13u * Zat 10.30-17.00u 

 

                             want een beetje klasse  
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24/7 shopplezier op onze webshop

BREDABAAN 225
BRASSCHAAT

Open woe - za: 10u-18u

ervaar

ontdek

geniet

Lente aanbod!
ONTDEK ONS 

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Droogkuis

Bredabaan 162   •   Brasschaat   •   Tel. 03 689 10 59

Nu

-20% op draperieën - gordijnen

dekens - donsdekens - tapijten

Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide

Belevenisshoppen
Zaterdag 30 maart van 9 tot 17 uur

Lenteschoonmaak
Tijdens het belevenisshoppen staat onze technieker Peter de 
hele dag paraat om u te helpen bij het onderhoud van uw toestel-
len. Kom gerust langs en stel hem al je vragen. Vergeet het merk 
en het typenummer van uw toestellen niet te noteren, zo kunnen 
we indien nodig voor de juiste vervangonderdelen zorgen.

Kom langs met uw stofzuiger en/of
stoomstrijkijzer en wij zorgen voor een

GRATIS ONDERHOUD!

15%KORTINGop alleonderhouds-producten

VOLWASSENENATELIER ’T KRATJE VZW
Stelt voor: Expositie Popping Colours. Kristien Gebruers & Inge 
Van Wesenbeeck. Kom proeven van de levendige kleuren die als 
verbindende elementen doorheen alle werken lopen. Zaterdag 
16 en 23 maart 2018 van 13.00u tot 17.00u. En zondag 17 en 24 
maart 2018 van 11.00u tot 17.00u. In Vormingscentrum ‘t Kratje, 
Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind.
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Wij willen een goede
brandverzekering*

Nu
  

op jouw  
brandverzekering 

-20%**

Woonwens? Welkom bij Argenta.
Kom langs en vertrek met een voordelige 
premie en een gerust gemoed.

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

argenta.be

* De polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen+ zijn een verzekering naar Belgisch recht, 
aangeboden door Argenta Assuranties nv. Het informatiedocument over deze verzekeringspro-
ducten kun je raadplegen op argenta.be of bij je kantoorhouder.

** Actie geldig op de brandverzekering voor nieuwe polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd 
Wonen+ afgesloten tussen 18.02.2019 en 31.03.2019. Raadpleeg de actievoorwaarden op 
argenta.be.

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.

Ondernemende, 
actieve singles met 
niveau vinden hier 
hun nieuwe liefde 

(ook holebi) 

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

www.b-loved.com
Nu PROMO actie
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Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Fashion maat 34 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42

1 6  -  2 4  m a a r t

www.hemelaer.be I Blancefl oerlaan 61 I Antwerpen L.O. I 03 219 19 01

OP
EN

 D
EU

R
OP

EN
 D

EU
R

Hemelaer interior’s opendeurdagen  
van 16 maart tot en met 24 maart 2019

‐ Nieuw: maatwerk kasten Kettnaker;
‐ nieuwe relaxzetels;

‐

‐

L A  C A S A  A N I M A T A

www.denoogst.com

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 20 maart
Dagsoep

Wortelpuree met 
worst en spekjes

Donderdag 21 maart
Dagsoep

Zeeschnitzel 
met kruidenpuree 

en Dyonnaise

Vrijdag 22 maart
Dagsoep

Kip Teriyaki

Maandag 25 maart
Dagsoep

Witloof met ham in de 
oven

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 
uw keuze  “à la carte”.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1250
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 

reserveren is wenselijk
OP = OP!

De restaurantkaart en 
seizoens menu’s blijven 

beschikbaar tot 21u.

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus&Zo 
zijn. 0499/103 000

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezett., 
gypr.,  beteg., parket, 
schild., afbraakw. Neder-

ref. Tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978

Ik zoek beelden in ivoor, 
ook in brons, Liebig-pren-
ten, zilver, zakuurwerken, 
kleine klokjes, bronzen 
schauwgarnituren, oude 
postkaarten uit dorpjes. 
03/313 84 58

Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561
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www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Vraag naar onze lentevoorwaarden 
en vrijblijvende offerte!

Drukloos stomen 140° 
van eiken bijgebouwen

Nieuw

Bredabaan 243
2930 Brasschaat
Tel. 03 651 42 24

TOTALE UITVERKOOP
wegens stopzetting

VAN DE PERRE
O • P • T • I • E • KZonnebrillen

-50%
Monturen

-70%

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

De jongste, Juul Van der Jonckheyd,
werd geboren op 14 februari 2019. 
Enzo Van der Jonckheyd toont 
rots zijn zoon aan de wereld, ge-

lip Van der Jonckheyd (rechts) en 

is opgegroeid in Brasschaat.

4-GESLACHT
GEBOREN EN
GETOGEN IN 
BRASSCHAAT

Regio: Ekeren - Kapellen - Brasschaat
Het funerarium van Christophe te Mariaburg, is
geopend. Iedereen heeft de mogelijkheid om in een 
warme en huiselijke sfeer afscheid te nemen van een
overledene. Het funerarium is gelegen op de grens 
met Kapellen-Ekeren-Brasschaat.

Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren

Christophe is gediplomeerd
en heeft 13 jaar ervaring.

christophebruyneel.be

Begrafenissen
Christophe Bruyneel

Dag en nacht bereikbaar:
03/336 14 33 of 0468/299 225

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)
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De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Stabroek, en Wuust-
wezel van de Sportregio Antwerpse Kempen slaan dit jaar opnieuw de handen in elkaar met de 
organisatie van de Sporteltoer 2019. Van maart tot november kunnen 50-plussers deelnemen 
aan 5 verschillende sporteldagen, een badmintontornooi en een petanquetornooi. Je krijgt een 
spaarkaart. Heb je vier stempels verzameld, dan krijg je een leuke prijs en maak je kans op een 
weekendje weg. VZW Sport Plus Brasschaat organiseert zijn Sporteldag op donderdag 2 mei in 

sporthal. Daarna kan je nog even gezellig blijven napraten, genietend van een stukje taart met 

SPORTELEN IN BRASSCHAAT

Orlans Elektro

Bredabaan 501 • 2930 Brasschaat
Tel: 03/651 81 93 • email: info@orlans.be

www.orlans.be

OP EEN SELECTIE VAN TOONZAALMODELLEN, 
UITGEZONDERD BESTELLINGEN. 

Voor de verbouwing zĳ n wĳ  gesloten vanaf 
dinsdag 26 maart tot en met maandag 1 april

Tot -70% 
KORTING

gaat verbouwen

M
et

 s
te

un
 v

an
 

Meer dan 

100 merken voor

kleine bengeltjes

Geboortelijsten

10%
KORTING*

* Bij afgifte van deze bon
Geldig t.e.m. 31/05/2019

Baby &
Kids Store
Bredabaan 1027
2930 Brasschaat

www.little-moustache.be
Open: wo-vrij: 10-17u
 za: 10-16u

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

Man zoekt werk, tuin, 

Strips gezocht. Ik koop 

Ik zoek werk 

Ben jij de lieve oppas 
die we zoeken voor onze 

Iemand die ze op di&do 
van de openluchtschool 
in Brasschaat kan gaan 
halen en thuis wil verzor-

@ rap moet gaan bel 

Ik zoek werk: tuinwerk 

ik zoek werk: poetsen + 

Zoek gratis gerief 

 Mon,

Te huur: 

Te huur: 

Ophalen van 
toestellen en oude meta-

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 

 

Gezelschapsdame be-

ring, biedt hulp dag en 

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwel ier 

Computer problemen: 
aan COLRUYT-Brasschaat

dreigen te verliezen aan de grote machten wegens grootschalige 
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FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

ALLE KNOLLEN, BOLLEN 
EN VOORJAARSBLOEIERS 

1 KOPEN + 1 GRATIS*

*ACTIE GELDIG VAN 19 MAART TOT 24 MAART 2019 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

FLORENZA

GEZOCHT: CREATIVE INDIVIDUEN
die het teveel aan werkstukken aan de man willen brengen op een “Kunstige en Creatieve Open-
Art Shop en Ambachtenmarkt” van Volwassenenatelier ’t Kratje. Op 22 en 23 juni wordt het 
opendeurweekend van Volwassenenatelier ’t Kratje vzw” georganiseerd. Naar aanleiding van 
het succes van vorig jaar willen we dit herhalen met een “ Kunstige en Creatieve Open-Art Shop 
en Ambachtenmarkt”. Hiervoor bieden we ruimte aan mensen buiten onze vereniging om op een 
standje hun ding aan het publiek te presenteren. De markt gaat door aan het Vormingscentrum, 
Gasthuisstraat 7 , 2990 Gooreind-Wuustwezel op zondag 23 juni van 11 tot 17 u. De voorinschrij-
ving bedraagt  € 30, waarvan € 20 waarborg die u wordt terugbetaald als u het terrein opgeruimd 

-
kers. Iedere standhouder krijgt een nummer en bij aanmelding wordt u een plaats aangewezen. 

kraam op te stellen. De deelnemers die elektriciteit wensen, mogen dit voordien melden en wordt 

als alles is opgeruimd. Bij het verlaten van het terrein krijgt u de waarborg van 20 € terugbetaald.

kratje.be met vermelding cursus : “Open-art shop” en vermelding wat u verkoopt en te betalen op 

u uw naam, Open Art Shop en wat u verkoopt.

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

B
A

Vakmanschap sinds 1926

GRATIS OFFERTE

2930 Brasschaat
Tel. 03 233 13 43

GSM 0472 720 721

GEVRAAGD:
STUDENTEN

v. zat, zon, woe, do, vrij

VERKOOPSTER
15 u./week

BROOD 3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van hunsel

Patio Donk
03 645 04 47

Te koop gevraagd: 2de 
H.-aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-
remde. 0492/263 118

Te koop:
Cortina. Lage opstap met 

Tel. 03/651 53 91
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Dienstencentra Brasschaat
Op 1 april zoeken we opnieuw het slimste dienstencentrum van Brasschaat, 
tijdens de 1-april-vis-quiz. Schrijf in met je ploeg of als individu bij je favoriete 
dienstencentrum!

1) Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, 2930 BRASSCHAAT
tel  03 663 77 07 – fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
NIEUW: ook naailessen op vrijdagnamiddag! 25 euro voor 5 maanden
Ma 18/03 om 14 uur: gezelschapspellen + SMUL : slagroomgebakjes
Do 21/03 om 09.30 uur: PC club.  Computerprobleem?  Samen naar een oplos-
sing zoeken, werkt.
Vrij 22/03 om 09.30: mandala.  Kom samen tot rust door te tekenen én in te kleuren.
Ma 25/03 om 14 uur: BINGO

Di 26/03 om 14 uur: bloemschikken.  Deze keer maken we een stijlvol ‘Paasnest’.
Woe 27/03 om 14 uur: reisverslag Guatemala door Peter Van Looveren.  Dompel 

enkele aankoopverplichting.  Kom gerust kijken.

talent vereist, écht voor iedereen.
Schrijf je ook gerust al in voor onze 1-april-vis-quiz: ma 01/04 om 14 uur.
Woe 03/04 : bezoek aan Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek in Antwerpen

én klein

tel 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
di 19/03 om 13 uur: naai- en brei-atelier Moeders voor Moeders
di 19/03 namiddag : verkoop Zapatha Shoes en ondergoed Olijf. Opgelet enkel 
cash te betalen.
do 21/03 om 14u : smulnamiddag met lekkere vlaaien in ons cafetaria. Op voor-
hand inschrijven aub, 1,50 euro/stuk taart
do 28/03 om 10.00u : computerclub, 2 euro
do 28/03 om 19.30 uur : gratis boeiende lezing ‘Geef darmkanker geen kans’, 
door dokter Colemont. Hij geeft heldere en duidelijke antwoorden op al je vragen 
rond darmkanker. Graag op voorhand inschrijven.
ma 1/04 om 14 uur: 1-april-vis-quiz. Schrijf je in, alleen of met een ploeg, en beleef 

tel 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

3) Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97 2930 BRASSCHAAT 
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

ze gerust mee.
Maandagochtend: Aquarel:. Je kan nog aansluiten.

Op dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis.

Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis

Di 19/3: 09.30 uur: genealogie / stamboomonderzoek
Vr 22/3: 09.30 uur: Spaanse conversatie

14 uur: yoga vakantie-les 3€
14 uur: DANSNAMIDDAG, gratis
15.15 uur: yoga vakantie-les 3€
Do 28/3:  09.15 uur: gymnastiek
11u pilates vakantie-les 3€
13u pilates vakantie-les 3€
14.15 uur: pilates vakantie-les 3€
Vrij 29/3 09.30 uur: yoga vakantie-les 3€
11.45 uur: STOELYOGA vakantie-les 3 €

Schrijf je al in voor de 1-april-vis-quiz: ma 01/04 om 14 uur.
En we gaan nog eens op uitstap met de bus, richting Poperinge: kom gerust 
info vragen.

zoekt
voor ONMIDDELLIJKE

indiensttreding

CHAUFFEUR
met rijbewijs C

Voor dagelijks beheer van transport/logistiek

Interesse?

Graag uw sollicitatie met CV en motivatie 
ter attentie van Mevr. Stuer

Tel: 03/666.83.16   |   Mail info@polylak.be

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN, HORTENSIA’S, 
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Wekelijks klimaatbetogingen, klimaatspijbelaars, klimaatidea-
lisme, klimaatrealisme, … Ecopower, de leerlingenclub voor een 
groenere school, zette politici van alle strekkingen samen op een 
podium en legde hen enkele prangende vragen en dringende 
stellingen voor.  Tijdens een geanimeerd debat gingen politici in 
dialoog met elkaar en met de leerlingen van het vierde, vijfde en 
zesde middelbaar van het Sint Michielscollege.

ECO-DEBAT IN HET
SINT-MICHIELSCOLLEGE

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

TUINENKRISHERREMANS.be

0477 261 353

Tuinaanleg en tuinonderhoud;
Snoeien en vellen van bomen;

Stronken uitfrezen;
Vrijmaken van bouwpercelen;

Aanleg gazons;
Aanleg kunstgras;

Wij werken ook met
onderhoudscontracten;

Proper maken van opritten.

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Te huur: gedeeld ma-
gazijn, 50m², € 300/mnd 
0473 848 463 

Te koop: aanhangwa-
gens als nieuw uit faillis-
sement ROCA zandvliet 
0473 193 453 

Ik zoek werk als poetsvr., 
oppas en babysit. Ik heb 
ervaring. 0466/272 836

Ik koop collecties LP’s 
45T, CD jazz, pop, etc;, 
boek, strips, pickups, dvd. 
Beste prijs. 0475/376 496

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea. Tel. 
0494 160 412
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u

za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

Patrick
Medisch gediplomeerde 

pedicure

0486 723 559
Ik kom aan huis na afspraak
www.pedicurepatrick.be

VERHARDINGS-
WERKEN

Voor gratis offerte en info:
0491 883 597

• Herleggen van kasseien
• Herleggen van klinkers,
 oprit, terras, tuinpad

• Ophalen van verzakkingen
• Vervangen van kapotte
 putdeksels, enz...

Patineren en schilderen 
van al uw kleine meube-
len. Bel: 0496/456 802

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67
www.verbouwingenbenbogaerts.be

Ik zoek werk als klusjes-
man, binnen en buiten. 
Tel. 0487 608 078

Te huur: Gr. gemeub. 
mod. studio Schoten C.
€ 595. 0495/214 041  

Rolluiken elektrisch ma-
ken, voorzetrolluiken, 
elektriciteit algemeen. Tel. 
0485/429 105
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BELEVENIS
SHOPPEN

Ontdek de vele gezellige winkels.
Laat je verrassen door persoonlijk advies.

www.brasschaat.be

30 maart 2019

In samenwerking met de handelaars
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MAAK KENNIS MET 
ONZE SCHOOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infomoment voor 1ste jaar secundair onderwijs 
 
 

Wanneer? 21 maart om 19u 

Pr  Engels – Latijn – Wetenschappen 

Mogelijkheid tot  inschrijven 
 
 
 
 
 

POSTADRES: 

Augustijnslei 54 

2930 Brasschaat 

INGANG & SECRETARIAAT: 

(naast) Van Hemelrijcklei 29 

2930 Brasschaat 

+32 3 651 59 90 

secretariaat@kabrasschaat.be 

www.atheneumbrasschaat.be 
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Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

FEMMA BRASSCAAT 
CENTRUM

DAGUITSTAP AMARYLLIS-
KWEKERIJ EN BOERENIJSJE 
Donderdag 28 maart vertrek-
ken we om half tien (vertrek 
aan het kinderdagverblijf Tin-
kelbel, Gemeentepark 2) rich-
ting Loenhout. We bezoeken 
eerst het bedrijf Romberama 
Amaryllis. We leren wat er 
allemaal aan te pas komt om 
mooie amaryllissen te kwe-
ken en wat er nodig is om ze 
goed te verzorgen. Na het 
middagmaal bekijken we het 
meer technisch gedeelte: hoe 
worden zulke grote serres 
verwarmd, opensnijden bol op 
zoek naar een bloem,enz…
Indien gewenst, kunnen er 
ook amaryllissen aangekocht 
worden. Daarna bezoeken we 
Het Boerenijsje, zeker geen on-

We brengen een bezoek aan 
de stallen en aan het produc-
tieproces van dit lekkere ijs. 
Daarna duiken we de tearoom 
binnen en kan iedereen nog 
een lekker vieruurtje bestellen. 
Deze consumptie is niet in de 
prijs inbegrepen. We zijn rond 
17h45/ 18h00 ten laatste terug 

gegidst bezoek aan Rombe-
rama Amaryllis - koffie met 
gebak – middagmaal: soep en 
frikadellen met kriekjes met 
brood – gegidst bezoek aan Het 
Boerenijsje ): 43€ pp. leden-
prijs – 48€ niet-leden. Gelieve 
steeds eerst te telefoneren voor 
u betaalt. Reknr. van Femma 
Brasschaat Centrum BE28 
1030 4543 9720. Inschrijven 
bij Esther Weymeersch. tel 
03.3440796 of 0474.406922

LENTEBLOEIERS
OP VORDENSTEIN

24 maart 2019
van 10 tot 17 uur  in de Oran-
jerietuin (Ingang via parking 
Kopstraat).
Maart is de lentemaand en dan 
begint het bij elke rechtgeaarde 
tuinliefhebber te kriebelen bij al 
dat ontluikend plantengeweld. 
In de tuinen komt het leven 
weer op gang met prachtig ont-
luikende bloesems, krokussen, 
sleutelbloemen en tulpen.
Net zoals de voorbije jaren 
heeft, net voor het officiële 
begin van de lente,  in de 
Oranjerietuin van het domein 
Vordenstein te Schoten de 
vroegste lentebeurs van het 
land plaats. Op Lentebloeiers 
op Vordenstein vindt u immers 
gespecialiseerde kwekers en 
liefhebbers die u de beste en 
zeldzaamste planten aanbie-
den. De nieuwste voorjaars-
bloeiende heesters, bol- en 
knolgewassen, rotsplanten, 
de nieuwste vaste planten en 
clematis evenals fruitbomen, 
kleinfruit en groentezaden 
worden u aangeboden door 
ervaren specialisten die u met-
een inwijden met tips over de 
verzorging van deze kleinoden. 
Indien u zich via tuinpunt online 
heeft aangemeld, ontvangt u 
de deelnemerslijst en bijzonder 
aanbod in de week voor het 
evenement.
Dit jaar zullen verschillende 
standhouders hun aanbod en 
kunde extra in de kijker plaat-
sen meer hierover op onze 
website: www.tuinpunt .be
Samenwerking van tuinpunt 
vzw. en Agentschap  Natuur 
en Bos.

TE HUUR: 12 luxe Nieuw-
bouwapp Vordensteinstr 
te Schoten 1/2/3 slpks, 
volledig uitgeruste kk/
badk, lift, terras/tuin, on-
dergr parking, zicht op 
park,toegang rolstoel, 
huur vanaf € 750
verhuuras@gmail.com, 
0497/77 08 29 

Vrouw zoekt werk: poet-
sen en strijken.
0486/710 541

Aangeb. 24-uurs thuis-
zorg Duits/Engels spre-
kend www.comfortcare-
company.nl.
Tel. 0483/047 517

Ik zoek poetswerk voor 
vrijd. 4 à 5 u. gsm: 0479/194 
8 4 9  o m g .  B r a s s c h .

Ik zoek poetswerk. En-
gels sprekend.
0466/067 599

Ik zoek poetswerk. En-
gels sprekend.
0465/ 452 751

Schilderwerken binnen/
buiten. Gratis bestek.
Kristof. 0479/178 474

Te huur: In rustig geb. 
recent app 1e V. 2 slpk, 
terr., gn lift, gar. Brass. C. 
Hofstr. 40. T. 03/651 77 68

Paardenweide te huur. 
Omg. Brass. 2500m² met 
stal en water 0499/761 273

Poetsen en strijken.
Tel. 0486/171 672

Garageverkoop. Zat. 23 
maart 10 tot 16 uur. Della 
faillestraat 47. M.t.H.

Gelnagels + pedicure 
na afspraak 

0489/570 460

Te huur: Brass. C. in rust. 
geb. app. 1e V. lift, 2 slpk, 
2 toil., zonter. Donksest. 
14 T. 03/651 77 68

Volwassenenaterlier ’t 
Kratje vzw

Periode maart - april 2019. 
Aquarel dinsdagavond 19u30 
tot 22u. 19 en 26/3 en 2, 23 
en 30/4 - 6 lessen - Lesgever: 
Guido Torfs - Bijdrage € 48. 
Olieverf en acryl dinsdagavond 
19u30 tot 22u. 19 en 26/3 en 
2, 16 en 23/4 - 6 lessen - Les-
gever: Mieke Jacobs - Bijdrage 

48 - 21 en 28/3 en 4/4. Op 25/4 
tussentijds oefenavond en ver-
volg op 2, 16 en 23/5. Inschrij-
ven: Bij voorkeur via www.krat-
je.be, atelier@kratje.be of de 
secretaris 03-663.37.14. Voor 
de kleiateliers is geen inschrij-
ving nodig en de € 5 wordt ter 
plaatse betaald. Voor de cur-
sussen vragen we de deelne-
mers om vooraf in te schrijven 
en te betalen op rekening BE11 
7331 6109 9448 van Volwas-
senenatelier ‘t KRATJE vzw. 
Bij overschrijving noteert u uw 
naam, de dag en de naam van 
de cursus of workshop

TEN VOORDELE VAN STICHTING TEGEN KANKER

€ 10 = 1 uur sporten

Inschrijven via brasschaat@beweegcoach.net

Tel. 0488 988 027
Sporthal KTA Brasschaat (Martouginlei 74)

BEWEGEN VOOR HET GOEDE DOEL!
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 Parktheater presenteert

5 & 6 april (20u) 2019
7 april (14u30u) 2019

De Ruiterhal, Brasschaat
Tickets via parktheater.be

 
 

 Ben je minstens 16 jaar oud en heb je zin om tijdens de 
vakantie mee te komen spelen op het speelplein als animator?

Stuur dan zeker een mailtje voor meer informatie! En ga ook 
eens kijken op onze facebookpagina en website!

Speelplein De Driehoekjes vzw
Het Atheneum, Van Hemelrijcklei 81

2930 Brasschaat

www.dedriehoekjes.be
facebook.com/dedriehoekjes

tel 0497/67.69.31
info@dedriehoekjes.be

GEZOCHT:
BESTE ANIMATOR 

VAN DE HELE WERELD!

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Het klimaat staat volop in de belangstelling. De “klimaatspĳ-
belaars” houden het probleem al maanden onder de aan-
dacht. Ook in Brasschaat is deze boodschap bĳ de jongeren 
overgekomen. Enkele weken geleden hielden ongeveer 80 
leerlingen van de lagere school Mater Dei MTH een mars over 
de Bredabaan. Ze verzamelden aan het Armand Reusensplein 
om naar het oude gemeentehuis te trekken. Daar wachtte 
schepen voor onder meer groen, natuur en mobiliteit Goele 
Fonteyn het jonge volkje op te wachten. Initiatiefneemster Lily 
Lola Van de Geheuchte overhandigde een aantal beloftes aan 
de schepen.
Daarna was het de beurt aan een delegatie middelbare scho-
lieren om in actie te komen. Zĳ verzamelden elk op hun eigen 
school een aantal eisen en suggesties ter verbetering van het 
klimaat. Zĳ werden door het gemeentebestuur uitgenodigd 
om hun alles op tafel te komen leggen in het nieuwe gemeen-
tehuis. 
Deze leerlingen van de derde graad hadden zich bĳzonder 
goed voorbereid. Ze vroegen aan de aanwezige schepenen of 
het niet mogelĳk is extra aanplantingen van groen te voorzien. 
Daarnaast zouden zĳ de Bredabaan graag af en toe autovrĳ 
zien. Zĳ willen daar dan een opruimevenement aan koppelen. 
Verder hadden ze ook heel wat bedenkingen bĳ het openbaar 
vervoer en de fietspaden. 
De jongeren stonden er wel niet alleen met eisen en sugges-
ties. Ze willen zelf in hun school ook hun steentje bĳdragen. 
Dat doen ze al door in groepjes te vergaderen. Ze willen het 
ook niet bĳ vage beloftes houden. Zo willen zĳ het gebruik van 
brooddozen stimuleren en ĳveren ze voor drankfonteintjes in 
de scholen. De leerlingen willen ook gebruik maken van her-
bruikbare bekers. Alle beetjes helpen natuurlĳk. 
Maar het is vooral belangrĳk dat de jongeren elkaar stimule-
ren om toch maar voorzichtig om te springen met ons klimaat. 
De vergadering met de schepenen vond plaats op woensdag-
namiddag, toch ook een mooi signaal van deze jongeren.

Ik zoek werk: tuin - schil-
deren en klusjes.
T. 0486 797 441

Te koop gevr.: Schilde-
rijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70

Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminaat, parket, te-
gels, gyproc, loodgieterij. 

€8,5/u. 0497/228 871

Door omstandigheden 
terug te koop: app. Bre-
dabaan 423, 3e verd., 2 
slpk, met of zonder gar.
03 664 30 26

www.garden-solutions.be
Snoeien en vel len V. 
gevaarl. bomen, m. eig. 
hoogtewerk. ,  f rez.  v. 
stronken. 0475/511 603

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Zoekt u een loodgieter? 
Bel Koen 03/663 60 79. 
Ook voor kleinigheden
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Grote garageverkoop 
wegens verhuis, (electra, 
deco, kledij...) Za 30/03 (9-
16u) en Zo 31/03 (9-13u) 
Bethanielei 145 

Goedkoop verwijderen 
van bomen, coniferen, 
hagen. T. 0487 715 534

Zaaien van nieuwe ga-
zon. 
Tel. 0487 715 534

Ophalen van groenafval 
en bomen na stormscha-
de. Tel. 0487 715 534

Man zoekt werk: tuin, 
schilderen, loodgieterij.
Tel. 0497 231 373

Online veiligheid en pri-
vacy voor thuis, uw bedrijf 
én smartphone. All-in-one 
goedkope oplossing
Tel. 0468 151 757

Voor- en naschoolse op-
vang gezocht, Kapellen, 
meisje van 9, van 7u00-
8u30 en 15u30-18u00, ma 
en do paardrijles, co-ou-
derschap dus enkel om 
de week (11/03, 25/03,..), 
wo-middag en vrij-avond 
geen opvang nodig.
Tel. 0477 621 818

Nareka Wandelingen
Deze wandelingen, onder lei-
ding van een natuurgids, du-
ren 2 à 3 uur. Inschrijven is 
niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom!
Za 06.04.2019 - Grenspark: 
Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 
10u parking De Vroente Put-
sesteenweg 129, 2920 Kalm-
thout. Gids: Chris Vander Sypt
Zo 28.04.2019* - Grenspark: 
Volksabdij OLV ter Duinen- 
Start: 14u parking Volksabdij, 
OLV ter Duinenlaan 199, 4641 
RM Ossendrecht NL. Thema: 
Natuurontwikkeling rond de 
Volksabdij. - Gids: Fons van 
de Ven. 
* Wandeling in samenwerking 
met IVN

DAVIDSFONDS
BRASSCHAAT

De keuze
van Roel Van Bambost

menten lezing door Roel Van 
Bambost. Woensdag 27 maart 
2019 om 20 uur. Theater He-
melhoeve, Gemeentepark, 
Brasschaat.
Roel Van Bambost, de beken-
de Vlaamse zanger van het 
kleinkunstduo Miek en Roel, 

der meer de VRT, waar hij Jo 
Röpcke opvolgde, heeft een 

menten die hij ons graag wil 
voorstellen. Op een interes-
sante én leuke manier moti-
veert hij zijn keuze, waardoor 
wij een totaal ander beeld over 

Toegangsprijs: In voorverkoop 
€ 12. DF-leden € 8. <25 jaar 
€ 4. (Aan de kassa € 2 extra).
Abonnementen: vrije toegang.
Reserveren: via www.davids-
fondsbrasschaat.be  of  ac-
tiviteiten@davidsfondsbras-
schaat.be of  bij Ria Keysers 
(T. 03 652 12 86)

Verwelkom
een nieuw famimielid, 

word gastgezin.
Spreekt dit jou aan? Dan ben 
je wat wij zoeken. Wij, dat is 
AFS, een uitwisselingsorga-
nisatie voor studenten van 
over de hele wereld. Door hun 
verblijf in een gastgezin ge-
durende maximaal 1 school-
jaar krijgen deze studenten 
de kans om ons land, cultuur, 
taal, school, vrienden, eetge-
woontes e.a. optimaal te leren 
kennen. Alle studenten volgen 
het 5e of 6e jaar middelbaar 
onderwijs op een school in de 
omgeving en maken tijdelijk 
onderdeel uit van jouw gezin. 
Of je nu jong of iets minder 
jong bent, wel of geen kinde-
ren hebt, met of zonder part-
ner, dat speelt allemaal geen 
rol. Het belangrijkste is dat je 
je hart en huis openstelt voor 
iemand met een totaal andere 
achtergrond en cultuur om er 
samen een boeiende peri-
ode van te maken. Een extra 
slaapplaats is het enige nood-
zakelijke. Of wil jouw zoon of 
dochter zelf misschien graag 
een jaartje onderwijs in het 
buitenland volgen? Ook dat 
kan met AFS, wereldwijd zijn 
er volop keuzemogelijkheden.
Graag meer weten? Aarzel 
dan niet en contacteer May 
Van Dyck: may.van.dyck@
outlook.com / +32 495 65 50 
33 of Petra UijtdeHaag: pa-
muijt1@gmail.com/  +32 479 
01 65 43. Bekijk zeker ook al 
eens onze website www.afs-
vlaanderen.be 

Te koop: Kanaries goud-
agaat, € 15/stuk
0474/533 434

Vr. zkt werk. huish., poet-
sen, strijken, boodsch., ei-
gen wagen. 0473 105 674

Gezocht: dagelijkse na-
schoolse opvang (GIBO 
heide) voor 2 en 3-j doch-
ter bij ons thuis. Max tot 
19.00u - niet-roker - eigen 
vervoer - Ndltalig. Lich-
te huishoudelijke taken. 
Interesse: 0474/546 920 
- enkel serieuze aanb 

Oudervereniging
Rotonde Brasschaat

Lenteontmoetine 2019
De Oudervereniging Rotonde 
van Brasschaat organiseert 
haar jaarlijkse lenteontmoe-
ting. Deze zal doorgaan in 
de polyvalente zaal van het 
Sterrenhuis, Augustijnslei 78, 
Brasschaat op zondag 7 april 
2019. Vanaf 14.00 tot 17.00 
uur kan je naar hartelust iets 
komen drinken en sneukelen. 
Lekkere pannenkoeken, hot-
dogs, vlaaien, broodjes zullen 
geserveerd worden samen 
met een uitgebreid aanbod van 
dranken. In een ongedwongen 
sfeer  kan je ontspannen en 
rustig kennismaken met  fa-
milies van en met gasten van 
Rotonde. Het is tenslotte één 
van de doelstellingen van de 
Oudervereniging Rotonde.
Een gezellige activiteit om met 
kinderen en/of kleinkinderen 
de aprilse grillen te weer-
staan!! Iedereen is van harte 
welkom!!!  Voorinschrijven is 
niet nodig. Meer info bekom je 
op het nummer 03/568.02.78 
of leo_bruyns@hotmail.com

LENTECURSUSSEN IN 
HET DAKHUUS 

Terwijl iedereen al volop van 
het mooie weer geniet, werken 
we met ons team nog ijverig 
aan lentecursussen over alles 
wat het leven mooi maakt! Volg 

8 lessen vanaf 25 maart.  Of 

ginners voor prachtige wens-
kaarten. Start op 26 maart. In 
onze cursus afternoon tea leer 
je in 3 lesjes vanaf 25 april, dat 
je geen topchef hoeft te zijn 
om een leuk en lekker 4-uur-
tje te maken.  Of wil je leren 
Spaans koken ? Start maan-
dagavond 29 april.
De cursus Klussen in huis start 
op 24 april en zorgt ervoor dat 
je je plan kan trekken met 
kleine klusjes. Graag meer 
info over onze andere lente-
cursussen, zoals Ontspan-
ningsmassage 5 lessen. Ipad 
en Iphone, Windows 10, Excel 
..? Neem een kijkje op www.
dakhuus.org, bel naar 03/633 
1 696 (ma en do van 13-17u, 
woe 17-18.30u) of mail naar 
info@dakhuus.org . 

Open Play-inn op zat 
6 april - Conceptband 

Brasschaat
Op zaterdag 6 april 2019 or-
ganiseert de Conceptband 
Brasschaat een play-inn voor 
alle muzikanten uit de wijde 
regio.  Kom een dag meespe-
len met dit enthousiast Bras-
schaats harmonieorkest.  Met 

enkele stevige repetities onder 
leiding van Johan Wouters en 
een miniconcertje op het einde 
van de middag.  Kortom een 
muzikale ervaring die je zeker 
niet mag missen! Alle blaas-
en slagwerkmuzikanten, jong 
en oud, beginner of ervaren 
rot, zijn van harte welkom! 
De Play-Inn gaat door in zaal 
Ons Middelheem, Bredabaan 
425 te Brasschaat.  We begin-
nen te repeteren om 10u, het 
einde is voorzien rond 17u. De 
deelname is gratis (wij zorgen 
ook voor de lunch), je kan je 
inschrijven via onze website 
– http://www.cobravzw.be Je 
geeft bij je inschrijving je in-
strument en je niveau op, en 
wij zorgen voor aangepaste en 

muzikale leerervaring. Voor 
meer informatie, aarzel niet 
ons te contacteren via onze 
website (http://www.cobravzw.
be), via bestuur@cobravzw.be 
of op 0474/20.01.09 (Joris Van 
der Auwera) Muzikale groeten 
en tot binnenkort!

Zaterdag 30 Maart Quiz: 
Derde Algemene Quiz MB 
D’ouw Kerk te Brasschaat. 
Inschrijven kan via martin.
bevers@telenet.be = max 
6 personen per ploeg (€ 
24) deuren: 20u. 

ZOEK NIEUWJAARS-
BRIEVEN. Heb prachtver-
zameling van ±7.000 stuks 
Laat ze niet verloren gaan 
GSM 0475 533 846
Maesemmanuel@skynet.be

Tekenles voor beginnelin-
gen. Meer info:
0472/883 227

Ik zoek tuinwerk, man. of 
machineel. Afwas, schild. 
T. 0466/ 336 364

TE HUUR: appartement 
2e verdiep. Bredabaan 
696 Brasschaat, vrij, € 
475,00 + € 75,00 kosten 
(living, 2 slaapkamers, 
ruime badkamer, berging). 
Mail info@vorming696.
be of bel 0479-27 99 64 
(ma, di & do 10-12u. en 
13-16u.). 

RUIMTE te huur: GE-
ZOCHT als tijdelijke werk-
plaats voor kunstenares. 
Licht, water en verwar-
ming noodzakelijk. Graag 
gelijkvloers en snel be-
schikbaar.
Tel. 0478 257 018

Wandel gratis mee met een natuurgids
Zondag 24 maart 2019 – Geleide wandeling door het Klein 
Schietveld. Thema: “Genieten van een zuiderwind”. Het Klein 
Schietveld maakt deel uit van het Kamp van Brasschaat, een 
militaire basis die begin 19e eeuw te Brasschaat door de Ne-
derlanders gesticht werd.   Het militair gebruik heeft altijd een 
relatief beperkte invloed  gehad op dit landschap. De wande-
ling gaat door een landschap met beperkt beheer en spontane 
evolutie, een gevarieerd gebied met verborgen natuurpareltjes. 
Met een lichte bries uit het zuiden  voelt het dan ook nog relatief 
warm aan en wordt het dubbel genieten !
Afspraak om 14 uur aan de Parking op het einde van de Licht-

wandeling is gratis. Iedereen van harte welkom!!! Organisatie: 
Natuurgidsen Brasschaat (V.M.P.A.)

Leer de FAST-test op
HERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND 

SCHEEF STAAT

KIJK OF ARM/BEEN

MINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, 

ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON 

ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?

Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

Beperk de schade: bel 112  

Familiesauna
ESPACE

in Kalmthout zoekt

Putsesteenweg 52 - Kalmthout
Tel. 03 644 14 15

HORECA-
MEDEWERKER

deeltijds,
uren overeen te komen.

Ervaring in de keuken en bediening 
aan de bar is noodzakelijk.

Studenten zijn ook welkom.

Polyvalent en flexibel 
werkman, Brazil iaan, 
zoek werk zoals poet-
sen, tuinonderhoud, klei-
ne klusjes, schilderwerk, 
enz... Goede referenties. 
Nilson Tel. 0476 392 068

Ik zoek werk: poetsen, 
huishouden.
Tel. 0465 899 127

EPC/Elektr.  keuring 
energie-EPC@telenet.be
of 0475 606 404

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

Brasschaat heeft het hard te verduren gekregen tijdens de 
storm van vorig weekend. Op voorhand duidelijk gemaakt dat 
de openbare parken niet toegankelijk waren. Gelukkig zijn er 
geen meldingen van gewonden geweest, wel is er veel materi-
ele schade. In Maria-ter-Heide werd de Bredabaan tussen Sint-
Jobsesteenweg en Motel Dennenhof volledig afgesloten. Daar 
zijn een zestal bomen omgevallen. Onder andere op de Breda-
baan, Veldstraat en Brechtsebaan zijn bomen op huizen terecht 
gekomen. Er waren ook heel wat meldingen van zonnepanelen 
die los dreigden te komen. De Papestraat, de enige verbin-
dingsweg naar kliniek De Mik en enkele rusthuizen, ligt in bosrijk 
gebied. Ook daar lagen enkele bomen over de weg, waardoor 
de ambulance die in De Mik gestationeerd is, niet weg kon. De 
brandweer heeft deze straat prioritair vrijgemaakt en de ambu-
lance meteen tijdelijk verhuisd naar de Park and Ride aan de St-
Jobsesteenweg.    

VEEL BOMEN OMGEWAAID

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen/uren o.v.t.k.
Zeer goede verdienste! 

Wezelsebaan 256 - Schoten - 0475 444 243 - 0485 065 411
Open van maandag tot zaterdag vanaf 19u tot ???

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

GELD VERNIETIGT LEVENS
DehelvanBrasschaat.be

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250



parkbodeactueel

Op 18 maart is de laatste fase van de 
rioleringswerken aan de Bredabaan 

in gang geschoten. De werken vinden plaats 
tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei 
en nemen een kleine maand in beslag.

Het gemeentebestuur werkt voortdurend aan een 
verkeersveilig en duurzaam Brasschaat. In 2018 werd 
daarom gestart met het voorzien van gescheiden 
afvoer van regen- en afvalwater op de Bredabaan 
tussen Het Innemen en Prins Kavellei. Na deze werken 
kunnen we met trots een rioleringsgraad rond 96% 
voorleggen. Dat wil zeggen dat 96 van de 100 
Brasschaatse huizen aangesloten zĳ n op de riolering. 
Maar voor het zover is, vragen we alle weggebruikers 
nog even rekening te houden met hinder en 
vertragingen ter hoogte van de werken. 

Op 14 april moet alles klaar zĳ n. Desnoods 
wordt er laat en in de weekends doorgewerkt.

De werken moeten op 14 april afgerond zĳ n. Desnoods 
wordt er laat en in de weekends doorgewerkt. We 
willen de Bredabaan zo snel mogelĳ k weer helemaal 
open stellen.

Tĳ dens de werken is er alleen eenrichtingsverkeer 
mogelĳ k richting Antwerpen. Het doorgaande verkeer 
richting Wuustwezel wordt omgeleid via Miksebaan/
Pauwelslei en Augustĳ nslei/Lage Kaart/Guyotdreef.

Er komen ook tĳ delĳ ke verkeerswĳ zigingen ter 
hoogte van Prins Kavellei en de Borrekenslei:
• Vanuit de Borrekenslei kan je alleen nog links de 
Bredabaan oprĳ den. 
• Verkeer op de Bredabaan richting Antwerpen mag 
de Borrekenslei niet indraaien.
• Verkeer op de Bredabaan richting Wuustwezel 
wordt verplicht de Borrekenslei in te draaien.
• Prins Kavellei wordt eenrichting van Bredabaan tot 
De Mortel, richting De Mortel.

Uiteraard stellen we voor de veiligheid van de 
wegenwerkers en zwakke weggebruikers een 
snelheidslimiet in. Hou je aan de limiet en volg de 
aanwĳ zingen. Zo zorg je ook mee voor een optimale 
doorstroming.

Doorgaand zwaar verkeer (>3,5 ton) wordt reeds op de 
snelwegen ontraden. 
Fietsers en voetgangers kunnen altĳ d veilig in twee 
richtingen voorbĳ  de werken. Aan hen vragen we ook 
de aanwĳ zingen te volgen en extra voorzichtig te zĳ n.
Alle lĳ nbussen volgen de omleiding via Miksebaan, of 
met andere woorden de normale route met haltes van 
lĳ n 642. De haltes op de Bredabaan tussen Augus-
tĳ nslei en de Borrekenslei worden tĳ dens de werken 
bĳ gevolg niet bediend.
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energiepremies
in 2019

Ook in 2019 kan je in Vlaanderen volop genieten 
van energiepremies en fi scale voordelen, zowel 
voor bestaande als voor nieuwbouwwoningen.

Er zĳ n slechts enkele kleine veranderingen. 

• Brasschaat biedt beschermde afnemers 
voortaan een energielening aan met 0% rente 
via Igean. Meer info op
www.energiesparen.be/energielening
• Het EPC zit in een nieuw jasje.  Het is nu een 
stuk visueler, de woning krĳ gt een label en de 
aanbevelingen zĳ n concreter. Meer info op
www.energiesparen.be/epc

Niet nieuw maar altĳ d de moeite waard om na 
te gaan: alle fi scale voordelen en energiepre-
mies van alle overheden op 
www.energiesparen.be/subsidies

Wist je dat het 8 à 10 jaar duurt vooraleer een 
kleine poliep kan uitgroeien tot een kwaadaar-
dig gezwel? Wat zĳ n de symptomen van 
darmkanker? Hoe kunnen we het vermĳ den? 
Wat is de rol van een gezonde levensstĳ l? 
Hoe vaak komt darmkanker voor? 

geef darmkanker 
geen kans

maart

28
19.30 uur

Dr. Luc Colemont geeft  een duidelĳ k en 
helder antwoord op al je vragen.

Een boeiende uiteenzetting, met een lach en 
een traan, met slechts één doel voor ogen: 
minder leed door darmkanker, méér gezonde 
levensjaren!

In de cafetaria van DC Vesalius.

BELEVENISSHOPPEN 30 MAART

gezocht: 
vrĳ willige bĳ zitters

Zie je het zitten om ons als bĳ zitter op de 
verkiezingen van 26 mei 2019 te komen helpen? 
Je kan alleen worden aangesteld in het bureau 
waar je moet gaan stemmen. Laat het ons voor 
1 april weten via info@brasschaat.be.

 17
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Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor 
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er 

info@prinskavelhof.be    t. 03 340 18 75    www.prinskavelhof.be

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

kaveltafel@meeza.be  •  t. 0493 89 14 44  •  www.prinskavelhof.be

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

VOOR ELK MOMENT IETS LEKKERS
Het recept voor een geslaagde zondag is ons 
3 gangenmenu, geïnspireerd op het seizoen.  
Kom proeven met onderstaande voucher.

Maar ook van een lichte lunch, snack of goede 
babbel met een drankje kan u dagelijks bij de 
Kaveltafel genieten.

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

VOOR ELK MOMENT EEN BELEVING
Laat je verrassen. Regelmatig organiseren ze 
heerlijke namiddagen. 10/03 is het steakdag 
en 17/03 is het pannenkoekenzondag.

Heb je zelf iets te vieren, een communiefeest 
of verjaardag? In de aangrenzende feestzaal 
maken ze van elk moment een ware belevenis.

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een 
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.

Vergeet niet even te reserveren!
Geldig van 1/01/2019 - 1/07/2019 (KTM-20191)

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

Op danscompetities te Merksem, 
Puurs en Sint-Gillis Waas won Pivolté 
verschillende gouden Dance Awards. 
Er namen dansers deel uit Nederland 
en België in een open danscompetitie. 
In de categorieën hiphop, modern en 
klassiek ballet ging Pivolté met prijzen 
aan de haal. Zowel in de individuele 
competitie als tijdens de groepscom-
petitie. De dansers werden vakkundig 
beoordeeld door een internationale en 
professionele onafhankelijke jury. In 
de categorie jazzdans kaapte Pivolté 
alle gouden medailles weg in alle leef-
tijdscategorieën en niveaus. Momen-
teel bereiden de demogroepen zich 
voor op de nieuwe shows die er einde 
mei aankomen. We wensen onze dan-

nog komende optredens en wedstrij-
den. Meer info hierover kan je terug-
vinden op onze website www.pivolte.
be of via onze facebookpagina www.
facebook.com/dansschool.pivolte.

DANSSTUDIO PIVOLTÉ 
WINT

GOUDEN DANCE AWARDS!

(foto: Raf Michiels)

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

KRAANMAN GEVRAAGD

Nanny gezocht vr 3 
kinderen 6-8 jr te Bras-
schaat; brengen & afha-
len school, begeleiding 
huiswerk, vervoer hobby-
’s (rijbewijs = noodz) voor
20u/w moedertaal Neder-
lands en Engels gespro-
ken. 0473 829 636
smrconsulting@telenet.be

Te huur: Bras. Lage Kaart 
438 2eV. app. 2 slpks, 
douche, ap. wc, kkn, liv., 
garage. Vrij vanaf juni. 
Gsm. 0497/172 108

Dakherstellingen, ver-
nieuwen isolatie, dakgo-
ten. 0489/717 125

Bijeenkomst
Familie-groep
Hof de Beuken

Familiegroep Hof de Beuken 
komt samen op 4 april van 14u 
tot 15.30u  in Hof de Beuken, 
Geestenspoor 73 te Ekeren.  
Onderwerp:  palliatieve zorg, 
palliatieve sedatie, euthanasie.
Inschrijven niet nodig, gratis.
Meer info:  0486/817889 Ria 
Van den Broeck of email:  jan-
sen.vandenbroeck@gmail.com

Calpe te huur: prachtig 
app. 2/4 pers, zeedijk, gr. 
terr. zeezicht, TV Vl., WiFi, 
recht. v. eig., foto’s, alle 
comfort. 03 326 13 87

RODE KRUIS ONTBIJT
 ZONDAG 24 MAART 2019

Lekker rustig ontbijten met de familie op een zondagmorgen? 
Naar de bakker gaan hoeft niet, maar kom bij ons gezellig ontbij-
ten tussen 9u en 12u en je steunt er onze afdeling mee!
We bieden per volwassene 3 pistolets aan (wit of bruin) of sandwi-
ches, 1 croissant of extra pistolet of sandwich, roerei, kaas, hesp, 

of thee à volonté voor de prijs van 15€. Voor de kinderen tot 10j. 
serveren wij 2 pistolets (wit of bruin) of sandwiches, 1 croissant 
of extra pistolet of sandwich, roerei, smeerkaas, kalfsworst, 

Om jullie vlot te kunnen bedienen hadden wij graag de bestellin-
gen doorgekregen vóór 21 maart 2019 via onze site www.rode-
kruis.be/brasschaat of op tel.nr. 0485 66 54 03 bij Janssens-Van 
Rossem, Nachtegaallaan 1- Brasschaat.Uw inschrijving is pas 

naam van “Rode Kruis afd. Brasschaat” met vermelding “Ontbijt, 
uw naam en het aantal personen.
Wij hopen u, met familie en vrienden te mogen begroeten in zaal 
d’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, Brasschaat.

Terug te huur: Recent 
glvl app., gar., terr., tuin-
tje, rust. omg. Brass. C. 
Hofstr. 40 T. 03/651 77 68

Babysitting, cooking, 
cleaning, massage. Eng. 
0466 067 599

Te huur: 2 slpk app. Veld-
str. 8/2, onmid. beschik-
baar. T. 0479 381 137

Te huur: studio Centrum 
met buitenterras. € 550. 
Tel. 0475 514 399

Ik zoek werk als tuinman. 
vrij & zat. 0485 190 556 
(Myasnik) - 0485 646 006 
(dochter)
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

KAPELLEN
ANTWERPSESTEENWEG 273
Ruim app. ‘Residentie Vijverhof’. Dit app. beschikt 
over een inkomhal met gastentoilet, ruime living, 
keuken, terras van 15 m² met prachtig zicht op 
groen en vijver (oriëntatie: ZW), bdkr met bubbel-
bad en 2 slpks waarvan 1 met dressing. In de kel-
derverd. 2 individuele bergkelders en autostnplts. 
Dak vernieuwd en geïsoleerd in 2018. EPC: 209
€ 279.000

HOEVENEN
KASTANJELAAN 18 VERD 2
Ruim appartement met 2 slaapkamers, vernieuwd 
terrasje en garagebox gelegen in een rustige 
woonwijk met zicht op een parkje. Ruime living 
met open keuken, afzonderlijk toilet en praktische 
berging. Het dak werd vernieuwd en geïsoleerd 
in 2018. EPC: 372

€ 175.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT           TE HUURBRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN

EKEREN

BRASSCHAAT

EKEREN

EKSTERLAAN 2
Gunstig gelegen appartement met 2 slaapkamers 
in klein gebouw nabij ‘Brasschaat-Golf’op kleine 
afstand van Centrum. Aangename rustige woon-
omgeving. EPC: 221

€ 695 + € 65 kosten

OUDE BAAN 153
Verzorgd en instapklaar gelijkvloersapp met 2 
slaapkamers,inpandige garage en tuin. Voorzien 
van alle hedendaags comfort. Aangename ligging 
in Centrum bij Bredabaan met winkels,openbaar 
vervoer,park van Brasschaat en Peerdsbos in de 
directe omgeving. EPC: 161

€ 985

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom 
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin + 
duplexappartement met 2 slks. Achteraan op 
het perceel een ruime garage voor 2 wagens 
met uitgang naar Aerdenlei. Mooie opbrengst 
ca. 2.220,- euro/maand. TOPLOCATIE! EPC: 331

€ 595.000

LANGESTRAAT 39
Gunstig gelegen HOB met 3 slk en ruime los-
staande garage op een mooi perceel van 461 
m².De woning is voorzien van alle modern comfort 
en instapklaar.Aangename rustige ligging te 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels,scholen en 
openbaar vervoer.Alle modern comfort.INSTAP-
KLAAR! EPC: 567
€ 398.000

REINAERTLEI 8
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 3 slaapkamers op de 1ste verdieping van 
klein gebouw in Centrum van Brasschaat op 
kleine afstand van winkels,openbaar vervoer en 
Bredabaan.Garagebox verplicht bij aan te kopen 
voor € 20.000 meerprijs! EPC: 97

€ 192.000

ROCHUSLEI 41
Gunstig gelegen duplex-appartement met 2 
slaapkamers op mooie locatie te Brasschaat-Ma-
riaburg. Aangename woonomgeving nabij 
winkels, scholen en openbaar vervoer. Mogelijk 
ruime garage bij te kopen mits meerprijs € 20 000. 
Leuk appartement, ideaal voor starters ! EPC: 449

€ 185.000

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorg-
de en goed onderhouden woning. Aangename 
ligging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’. 
EPC: 692

€ 329.000

VELDSTRAAT 95
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, garage 
en tuin met achteruitgang naar Du Boislei.Gunstig 
gelegen in Centrum in zijstraat van Bredabaan 
op wandelafstand van winkels, scholen en park.
Openbaar vervoer vlakbij.Woning is nog iets verder 
af te werken. EPC: 504

€ 269.000

KAPELLEI 23 BRASSCHAAT
Gunstig en rustig gelegen open bebouwing, ‘type 
bungalow’ uit de jaren ‘50 op een mooi perceel van 
1.150 m² te Maria-ter-Heide,aan de rand van het 
militair domein, dit op kleine afstand van centrum 
van Brasschaat.Leuke gelijkvloerse woning met 
mogelijkheden tot uitbreiding. EPC: 813

€ 248.000

BERGSTRAAT 40
Prachtig gerenoveerde halfopen woning met 3 
slapkamers en ruime tuin met zij- ingang. Aan-
gename ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ in directe 
nabijheid van winkels, scholen en openbaar ver-
voer. Mooie afwerking en voorzien van alle modern 
comfort. Instapklaar. EPC: 178

€ 375.000

PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke woning met 2 slaapkamers en tuin, zij-in-
gang naast de woning. Tuintje met achteruitgang. 
Gelegen in doodlopend straatje nabij centrum 
van Ekeren Donk. De woning is reeds gedeeltelijk 
gerenoveerd maar moet wel nog iets verder 
afgewerkt worden. EPC: 630

€ 209.000

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie-opp ca.1600m².Groene woon-
omgeving op kleine afstand van centrum Van 
Brasschaat.Mogelijke bebouwing van max 60 m² 
met bijkomend verdieping en kelder. Terras van 
20 m².Gn domicilie mogl.Gn bouwverplichting.

€ 109.000

ZEGERSDREEF 82/84
Zeer gunstig gelegen OBB in residentiële woon-
omgeving.Opgericht in 1960 en opgesplitst in 2 
delen,type ‘kangoeroewoning’.De afwerking en 
inrichting in de woning is wel gedateerd en dient 
gemodeniseerd te worden.Prachtig perceel van 
1200 m²-straatbreedte 20 m. EPC: 82: 705 - 84: 717

€ 495.000

AKKERSTRAAT 77
Verzorgde woning met zij-ingang op een perceel 
van 294 m² gelegen in een rustige woonwijk nabij 
het centrum van Kapellen. Dit eigendom beschikt 
over 2 ruime slaapkamers, bureel en mooie tuin 
van 145 m². EPC: 747

€ 215.000

PUIHOEK 6
Landhuis op een perceel van 1 289 m² op mooie 
locatie. Volledig gelijkvloers wonen. Twee ruime 
slaapkamers, inpandige garage met automatische 
poort, veranda en grote tuin (West). EPC: 432

€ 375.000

BRASSCHAAT

KAPELLEN

STABROEK

BRASSCHAAT

KONINGIN ELISABETHLEI 63
Charmante open bebouwing op een perceel van 
711 m² gelegen in een rustige woonwijk nabij het 
centrum van Kapellen. Deze gezinswoning beschikt 
oa over 2 ruime slaapkamers, grote zuidwest tuin 
en magazijn/bergplaats van 50 m². De woning is 
momenteel verhuurd. EPC: 578

€ 320.000

JONKER DE HAZELAAN 11
Ruime open bebouwing op een perceel van 594 m² 
gelegen in een rustige woonwijk nabij het centrum 
van Stabroek. Deze woning beschikt over ruime 
living met open haard, luxe veranda, inpandige 
garage, 5 slaapkamers en verzorgde tuin. EPC: 364

€ 395.000

MICHIELSSENDREEF 74
Zéér gunstig gelegen gezinswoning met 3 slaap-
kamers en tuin op toplocatie op kleine afstand van 
Centrum. Parkeergelegenheid voor de woning. 
Volledig te renoveren woning. Leuk project. EPC: 631

€ 220.000

SINT-JOB-IN-’T-GOOR
KASTANJELAAN 15
Zeer ruime mooi afgewerkte woning. Op het GLVL 
is er een inkomhal met apart toilet, ruime living van 
70 m² met aansluitend een ruime ingerichte ver-
nieuwde keuken en leefveranda. Garage en ruime 
tuin. Op de 1ste verdieping zijn er 3 slaapkamers en 
een recent vernieuwde badkamer. Zeer mooie en 
degelijke afwerking. Een echte aanrader! EPC: 313
€ 375.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
LEUGENBERG 149
Goed gelegen opbrengsteigendom, bestaande 
uit een handelsgelijkvloers en een zeer ruim, mooi 
afgewerkt duplexappartement met 3 slaapka-
mers en ruim terras. Mogelijk tot uitbreiding van 
gelijkvloers en bijbouwen van appartementen op 
1ste en 2de verdieping, zie plan met eventueel 
voorontwerp. EPC: 332
€ 365.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
DE BORREKENSLEI 10
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 2 slk in kleinschalig gebouw in centrum.
Autostaanplaats inbegrepen. Aangename ligging 
bij Bredabaan,winkels en openbaar vervoer.Het 
park van Brasschaat op wandelafstand.Mogelijk 
garagebox bij te kopen mits meerprijs. EPC: 100

€ 199.000
(VG-WG)

BRASSCHAAT
ZEGERSDREEF 84
Gunstig gelegen HOB in een residentiële woon-
omgeving. De Zegersdreef is een mooie boomrijke 
verbindingsstraat tussen de Frilinglei en woonom-
geving ‘Kaart’ op kleine afstand van het centrum. 
Bouwjaar 1960. Woning is te moderniseren. 
Perceelopp 600 m². EPC: 705. EPC: 717

€ 249.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG)

(VG-WG) (WG) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV) (VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158
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potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

Te koop: pingpongtafel 
Kettler 7121/4. € 50,-
Tel. 0495 173 307

Gevraagd:

jobstudente
weekendwerk afwisse-

lend zaterdag en zondag,
winkelbediening

vanaf 17 jaar
Nederlandstalig

Slagerij Joosen
Brechtsebaan 3

2930 Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 00 12

Man zoekt werk, afbr. 
bezetten, schild., tuinw. 
0483/720 562 (Hami)

Chocolade eieren, ‘La 
Praline’ Isabellalei 87, 
Ekeren, tussen 15-17 uur

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 
schade. Vlot en correct af-
gehandeld! Erkende han-
delaar. T. 0476/749 178

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863

Ambachtelijke pralines. 
‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15 - 17 u 

Spanje Calpe te huur: 
App. max 4p. 200m van 
strand, airco, zwembad, 
TV-Vl. 0475/253 635. chris.
anthonissen@icloud.com

Te huur voor rustige per-
sonen: luxe app. 2eV met 
lift gr. liv. + terr;, 2 slpk + 
gar., voll. ing. kkn Molen-
weg 11, Brassch. onm. 
vrij. Tel. 03/605 90 01

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder 
Tel. 03 663 65 70

TE HUUR: app. Azuren-
kust, Bormes-Les-Mimo-
sas, prachtig zeezicht, 2 
slpk, 2 grote terrassen, 
zwembad, 300 m van 
zandstrand, alle comfort, 
tv + dvd, Wi-Fi. 0496 863 
009 - 03 685 63 69

OP VERKENNING IN HET NIEUW KWARTIER
Cultuurhistorische wandeling op 31 maart. Op de immobiliënmarkt zijn wonin-
gen in Sint-Mariaburg bijzonder in trek. Vele jonge gezinnen vestigen zich de 
laatste tijd in de wijk, die eind 19e eeuw door Antoon Van den Weyngaert van 
Volksverzekerings- maatschappij Antverpia gesticht werd op het grondgebied van 
Brasschaat en Ekeren. Als groene, gezonde buitenwijk voor de stedelingen. Het 
Heemkundig Documentatiecentrum van Mariaburg krijgt dan ook vaak vragen 
van deze nieuwe inwoners naar de geschiedenis van hun huis, hun straat hun 
buurt. Daarom hebben conservator  Ludo Van Bouwel en zijn medewerkers be-
sloten om de komende maanden via een aantal cultuurhistorische wandelingen 
meer info te verstrekken over de verschillende Mariaburgse buurten. Met een 
eerste wandeling wordt op zondag 31 maart het Nieuw Kwartier verkend. Dat is 
het gebied tussen Bist in het zuiden, Schriek in het noorden, Kapelsesteenweg 
in het oosten en de spoorweg Antwerpen-Essen in het westen. In de volksmond 
heette dit gebied het ‘Nieuw Kwartier’ alvorens in 1897 de naam SintMariaburg 
door de bevolking werd verkozen. Zondag 31 maart begint de wandeling om 14 
uur vanuit het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38 te Ekeren/Sint-Mariaburg. 
Deelname 5 euro per persoon (één consumptie inbegrepen) te betalen bij vertrek. 
Voor 21 maart inschrijven is noodzakelijk per mail: wijkcentrum@mariaburg.be 
of op telefoon 03/605 73 61 (Ludo Van Bouwel). Nadien worden in juni de Sche-
persvelden (tussen Schriek en Maria Theresialei) verkend. Wijk De Sterre komt 
aan bod tijdens de zomerzoektocht (tussen juni en september). In augustus wordt 
het groene gebied van de Mariaburgse bossen en de Kattekensberg richting grot 
van Rustoord bewandeld. In het najaar kan het stuk Katerheide verkend worden. 
Zo kunnen alle nieuwe inwoners van Sint-Mariaburg in 2019 meer opsteken over 
hun unieke leefomgeving.
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Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

* Vraag naar onze voorwaarden

BATIBOUWKORTINGEN &
RAMEN, DEUREN, GEVELCONSTRUCTIE*

Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be
Uw lokale makelaar die garant staat 
voor een correcte service en per-
soonlijke begeleiding van uw dossier!

GOOREIND

WUUSTWEZEL

WUUSTWEZELGOOREIND

Gerenoveerde laagbouwwoning op 
2.495m² met 4 slpks, bdk, ing. kkn, ruim bu-
reel, liv. met OH, zolder, kelder, garage/
berging (96m²), terras en tuin. EPC 339. 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.      € 447.000

Nieuwbouwproject van 9 appartemen-
ten met 1 tot 3 slpks, lift, terras en/of tuin, 
ondergr. parking, zonnepanelen, afw. 
naar keuze van de koper! E-peil 45. Vg, 
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.   vanaf € 180.378

GOOREIND

Rustig gelegen instapklare woning 
op 620m² met 5 slpks, 2 woonkamers, 
2 keukens, 2 badkamers, dubbele 
garage, terras en tuin. EPC 284. Vg, 
Wg, Gmo, Gvkr, Vv.            € 465.000

Zeer ruim duplex-app. (250m²) te 
koop in dit prachtige nieuwbouw-
project, gelegen op toplocatie! Af-
werking volledig naar keuze van de 
koper.                                  € 449.000

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

BRASSCHAAT

Appartement (1e V) in centrum met 
woonkamer, open keuken, badka-
mer, 1 slaapkamer en kelder. EPC 
177. Vaste kosten: € 40/mnd. Onmid-
dellijk vrij.                       € 550/mnd

Luxueuze villa op 2.127m² met zwem-
bad, sauna, 3 à 4 slpks, 2 bdks, ing. 
kkn, bureel, dubb garage. Alle com-
fort! EPC 166. Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Vv.

€ 850.000

BRASSCHAAT

Laatste 3 appartementen in dit pro-
ject in het centrum. Lift, 2 slpks, ter-
ras, kelderberging, autostaanplaats.
Afwerking naar keuze van de koper!

€ 299.000

GOOREIND

Nog 6 appartementen in dit nieuw-
bouwproject, lift, 2 slaapkamers, 
terras en/of tuin, ondergrondse par-
king. E-peil 54. Vaste kosten: € 75/
mnd. Onmiddellijk vrij.      € 735/mnd

Rustig gelegen woning op 460m² 
met 3 slpks, woonkamer, kkn, bdk, 
berging, zolder, kelder, garage, ter-
ras en tuin. EPC 553. Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv.                           € 265.000

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE

UW PAND HIER?

Contacteer ons
voor een

gratis schatting!

TE HUUR TE HUUR

GORDELEXAMENS JIU-JITSUSCHOOL MAGDA DE SUTTER Man zoekt dringend 
werk in tuin. Heeft er-
varing, ook schild. 0485 
423 683

Te koop: pico bello 2 slpk 
app. 1e verd. in dorpskern 
Brasschaat, lift, ing. kk, 
bdk, dressing. € 275.000
Tel. 0486 203 861

Uurwerkbat ter i j t jes 
vervangen:  Juwel ier 
Denys&Co. Bredabaan 
246 Brasschaat. 03/430 
20 83

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & Co 
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83



Brasschaatse Film,     Nr. 12,     20-3-2019  22

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.com

Sierbestrating • Opritten
Terrassen • Aanleg tuinpaden

Uitbreken & heraanleggen • Oude bestrating
Vaartstraat 6 • 2340 Beerse • Tel./Fax: 014-61 17 51 • GSM: 0495 54 35 40

info@vg-bestratingen.be • www.vg-bestratingen.be
GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

V&G Bestratingen BVBA

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

“Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Vermeiren Jef BGR. Gsm 0475.22.61.92
Container vervoer van stort en derden tot 12 ton.

Grondwerken voor particulieren met kraan tot 6 ton. 
Bomen afsnoeien. Gevel en dakreiniging. 

TE KOOP: ZWARTE EN AANVULGROND
info@vermeirenjef.be St’Job In’t-goor

Brandhout eik (vers)

Los geleverd:

Gratis geleverd vanaf 10m³ 
(binnen straal van 15km)

Gratis geleverd vanaf 5m³ 
(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Nacht van de Geschiedenis over “Meesterschap”: “Een Leerling 
staat niet boven zijn Meester” over meesterschap in de kunst 
van Da Vinci, Rubens en anderen lezing door Rudi Mannaerts 
dinsdag 19 maart 2019  om 20 uur Ons Middelheem, Bredabaan 
423, 2930 Brasschaat Toegangsprijs: In voorverkoop € 12; DF-
leden € 8; <25 jaar € 4. (Aan de kassa € 2 extra). Abonnemen-
ten: vrije toegang. Reserveren: via www.davidsfondsbrasschaat.
be of activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of  bij Ria Keysers 
(T. 03 652 12 86)

Man zoekt werk, tuin, 

Schilderwerken, plamu-
ren en laminaat.

Don’t Break The Rules! 
Een sprankelende familie-

opera voor jong (10+) en oud

Jong operatalent en Davids-
fonds Brasschaat slaan de 
handen in elkaar in het kader 
van de actie “Ook ik steun DF-
Brasschaat”. Opera oubollig 
en niet geschikt voor een jeug-
dig publiek? Het eigenwijze 
muzikale theaterduo De Prima 
Donna’s bewijst het tegendeel 
en brengt met veel humor een 
familieopera die zich afspeelt 
in de leefwereld van tieners, 
maar waarvan ook volwasse-
nen van alle leeftijden zullen 
genieten. ‘Don’t Break The 
Rules’ geeft een kijkje in de 
kamer van twee tienerzus-
sen. Mara brengt haar jongere 

-
liefd op Jeroen, ‘the rules’ bij 
voor de eerste date met haar 
droomprins. De Brasschaatse 
sopraan Anouk Antonissen 
en haar Nederlandse collega 
Sanne Vleugels vormen het 
klassiek zang- en acteerduo 
De Prima Donna’s. Zondag 31 
maart 2019 om 15 uur – Podi-
umzaal De Polygoon, Kapellei 
15, Brasschaat - Maria-ter-
Heide. Toegang: in voorver-
koop 15 euro; steunkaart 20 
euro; <25 jaar 8 euro. Ge-
lieve vooraf te betalen voor 
de voorverkoopprijs (+ 2 euro 
aan de kassa). Inschrijven via 
activiteiten@davidsfondsbras-
schaat.be of tel. 03 652 12 86 
(Ria Keysers) en overschrij-
ven op rekeningnummer BE46 
4151 1669 3136 van Davids-
fonds afdeling Brasschaat met 
vermelding van ‘Anouk – naam 
– aantal personen’. Genum-
merde zitplaatsen. Kaarten 
liggen op naam aan de inkom.

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Afloop verstopt 
-

Bijles wiskunde,

Alle schilderwerken -

Te koop: 

-
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www.thiers-horizon.be

60
minder warmteverlies, meer comfort

besparing op uw energiefactuur

uitvoering: +/- 1 dag per woning

gecertificeerde inspecteurs/uitvoerders

subsidies 5€/m² (www.energiesparen.be)
Brechtsebaan 116 - 2900 Schoten - 03 658 68 61 - info@thiers-horizon.be

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime 
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking 
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports. 

Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.
ESSEN: 2 naast elkaar liggende percelen grond  met her-
bestemming van ‘verblijfsrecreatie’ naar ‘woongebied’:  1/ 
Hazenpad 1 - 1.390 m² (grond + bungalow) – 2/ Velodreef 
1.510 m² (hoekperceel)

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Schilderwerken, Gyproc, 
Laminat. All., sort bezett. 
schilderkl. Gr. prijsoff. 
0485/300 437

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen enz. Bel-
Klus&Zo. 0499/103 000

Ik zoek werk  als poets-
vrouw. Tel. 0484 401 758, 
Tamara

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
Klus&Zo. 0499/103 000

Man, gepens., zoekt bij-
verdienste, admin. werk, 
veel ervaring in verzeke-
ringen, tel 0475 205 515.
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Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Mail naar: Rudi@raamcomfort.be Of bel 03-3117449

ACTIEWEKEN BATIBOUW
Rolluiken: gratis motor

Zonnetenten: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis plaatsing

Lameldaken met gratis led lamel

En nog veel meer........

35 jaar ervaring

RAAMCOMFORT 
OVERKAPPINGEN EN ZONWERING

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

mail uw CV

GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ  
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Jarenlange ervaring.
 

Wĳ  tonen onze woonsten in de beste sfeer en 
volgens de nieuwste presentatie-technieken.

www.immopoint.be  •  T 03 535 12 75
QUALITY REAL ESTATE GOLD COMPANY te Ant-

werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betal ing. 

www.goldcompany.be

Dameskapper aan huis!! 
Ervaren en niet duur. 
0471/038 747

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentijdlei 15 MtH

59 j. lieve man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207
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eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00  0479 395 334
info@goetstouwers.be www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58     Deurne Turnhoutsebaan 121
Mortsel Antwerpsestraat 158  Stabroek/Hoevenen Markt 33

 

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

De sociale huisvestingsmaatschappij (shm) De Voorkempen-
Helpt Elkander met hoofdzetel in Sint-Job-in-‘t-Goor heeft de 
ambitie om haar patrimonium de komende jaren nog sterk uit 
te breiden. Actief in Brasschaat, Brecht, Schilde, Zoersel en 
Wuustwezel betekent dit voor deze gemeenten concreet 550 
sociale woningen extra in de komende 10 jaar. Zo wil de huis-
vestingsmaatschappij op termijn naar ruim 2.000 huurwoningen 
evolueren.
Momenteel heeft De Voorkempen-Helpt Elkander 1.250 huurwo-
ningen in beheer. Dat is op zich al een sterke stijging ten op-
zichte van enkele jaren geleden. Tegen 2020 komen daar zeker 
nog eens 200 sociale woningen bij. Ter hoogte van de Laarweg 
in Brecht trekt aannemer Van Roey 14 nieuwe koopwoningen en 
50 huurappartementen op. In Brecht realiseert De Voorkempen-
Helpt Elkander 16 woningen met gemeenschappelijke ruimte 
en 12 aanleunwoningen (zogenaamde DIO-woningen). Aan de 
Kerkelei in Schilde is gestart met de bouw van 16 huurapparte-
menten. Aan de Meester Berghmansstraat in Zoersel kocht De 
Voorkempen-Helpt Elkander eind vorig jaar 8 woningen met 3 
slaapkamers aan. Binnenkort starten ook de projecten Kapelak-
ker en Lochtenberg in Brecht. 
Energiezuiniger bouwen
“De Voorkempen-Helpt Elkander zet de komende jaren fors in op 
de uitbreiding van het aantal woningen. Maar tegelijkertijd willen 
we ook zo ecologisch mogelijk bouwen. Het is de bedoeling om 
onze voetafdruk te verkleinen en in de mate van het mogelijke 
energiezuiniger te bouwen. Hiervoor krijgen we van de overheid 
minimumregels opgelegd”, legt Veronique Radermacher van De 
Voorkempen-Helpt Elkander uit. Info: www.devoorkempen-he.be

DE VOORKEMPEN-HELPT ELKANDER
EVOLUEERT RICHTING 2.000 SOCIALE 

HUURWONINGEN IN ANTWERPEN-NOORD

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131
0473 883 938

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
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Geniet deze maand van onze actievoorwaarden!

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  10:00 - 12:00 
                  13:00 - 15:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
Herleggen van terrassen, opritten, parkings

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

Brasschaat, Heislagsebaan 162:
Op te frissen appartement met overdekte autostaanplaats nabij het centrum van Bras-
schaat. Inkomhal, woonkamer, open keuken, badkamer met ligbad, lavabo en toilet, 
berging met aansluiting voor was/droogmachine, 1 grote slaapkamer met terras en 1 
kleine slaapkamer. Nieuwe ramen sedert 2018. EPC 396 kWh, elektrische keuring niet 
conform, K.I.: € 802 (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7883360)

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET  
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

 
DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

 

 KORTING

 
 

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit
Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramik, leien, enz...
Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder coating en garantie.
Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.
Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

 
 

Fraa Cox en Steven Beyers, wonderkop-
pel achter de schermen van jeugdvereniging 

Gast 2018. Emma Wynants van Jeugdhuis 
Bar 64, Jeugdharmonie Concordia en de 
jeugdraad ging naar huis met de publieksprijs. 

Gast” in de bloemetjes, ofwel iemand die zich 
onvoorwaardelijk inzet voor de Wuustwezelse 

-
ren 6 genomineerden dit jaar: Emma Wynants 
van Jeugdhuis Bar 64, Jeugdharmonie Con-
cordia en de jeugdraad, Fraa Cox en Steven 
Beyers van Jeugdster, Ina Schellekens van 

van de jeugdraad, Jong N-VA en verschil-
lende voetbalclubs, Seppe Van Aerde van 

van Rode Kruis Wuustwezel. “Er waren zoals 
elk jaar weer verschillende genomineerden”, 
vertelt schepen van Jeugd Kris Van Looveren, 
“We zijn blij dat zoveel mensen zich onvoor-
waardelijk inzetten voor onze Wuustwezelse 

-
weest bij Jeugdster en doen nog altijd heel veel achter de schermen. Daarnaast zetten ze zich in voor verschillende vzw’s zoals 
Boven de wolken, het Berrefonds en Kleine Held en geven ze beiden les in het buitengewoon onderwijs op Berkenbeek. “Het is elk 

-
stuur van Harmonie Concordia en engageerde zich enkele maanden geleden ook nog voor de jeugdraad.

FRAA EN STEVEN VAN JEUGDSTER VERKOZEN TOT TOFFE GAST(EN) 2018
Emma Wynants wint Publieksprijs

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

KURT koopt voor 
eigen rekening!

Heeft u een woning, 
bouwgrond,

projectgrond of 
afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475 421 326
coolmorenv@gmail.com

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be



Brasschaatse Film,     Nr. 12,     20-3-2019  28

WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

23-24/03 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

23-24/03 Slegers Cathy 0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90,  03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 

23-24/03 Dr. Mennes 0496/939 630

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

Brasschaat Open Golf
& Country Club

Miksebaan 248, 2930 Brasschaat • tel 03/653.10.84 • E-mail info@brasschaatgolf.be

Nodigt u uit op de 

OPENDEURDAG
Van maandag 22 april van 10 tot 16 uur

Elke deelnemer krijgt een gratis initiatie onder begeleiding van professionals, 
een woordje uitleg en een begeleide wandeling over de golfbaan.

Inschrijven kan via: 
WWW.STARTTOGOLF.BE
(Alleen ingeschrevenen zullen kunnen deelnemen)

TIJDENS DE OPENDEURDAG: 
€20 KORTING op golfschoolpakketten (€130 ipv €150)

MAANDAG    18
DINSDAG    19
WOENSDAG  20
DONDERDAG   21
VRIJDAG      22
ZATERDAG   23

Ophaling huisvuil maart

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil maart

GFT

MAANDAG   25
DINSDAG   26
WOENSDAG  27
DONDERDAG   28
VRIJDAG     29
ZATERDAG     30

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.  
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht. 
Nationaal en internationaal.

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

Nodig ons uit voor een offerte op maat.
Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat  

E info@meys.be  T +32(0)3 653 22 11www.meys.be
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Ekeren
Akker 101

Vlakbij het levendige centrum van Ekeren, ligt deze leuke 
gezinswoning met 4 slaapkamers en een aangelegde pri-
vé-tuin van 180 m².

Sted. Inl.: Gvg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 372

Sint-Lenaarts
Dijkstraat 3

Centraal gelegen appartement met 2 slaapkamers, tuintje 
en garagebox.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC: 513

Gooreind
Bosduinstraat 32

Op wandelafstand van winkels, bakker, apotheek, lagere 
school en openbaar vervoer ligt dit 1-slaapkamer apparte-
ment van 70 m² op de gelijkvloerse verdieping met aparte 
garagebox.
Sted. Inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 253 

Hoogstraten
Units Friswit

5 kantoren en praktijkr. in het nwbw-project Friswit, met 
opp. variërend tussen de 71 en 163 m². Deze units zijn ui-
termate geschikt als atelier, als kantoor- of praktijkr. voor 
kleine zelfstandigen of vrije beroepen.
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPB: in opmaak  

Minderhout
Lage weg 54

Ruime, goed onderhouden gezinswoning met 5 slaap-
kamers en 2 badkamers op een perceel van 550 m², 
gelegen in een rustige omgeving nabij het centrum van 
Hoogstraten.
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC: 179 

Merksplas
Leest 84

1 nieuwbouwapp. van 99,5 m², met 2 slpks en tuin, ge-
legen in de dorpskern van Merksplas in een kleinschalig 
appartementsgebouw. Achteraan zijn bovengrondse au-
tostaanplaatsen voorzien.
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPB: in opmaak 

Vosselaar
Beersebaan 15

Instapklare woning met 3 slaapkamers en aanpalende 
handelsruimte (verhuurd) als mogelijke opbrengsteigen-
dom.

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 408

Minderhout
Van Aertselaarstraat 65

‘Chateau Minderhoutakker’: een monumentaal pand met 
5 slaapkamers, omgeven door een mooie tuin op een per-
ceel van 1.582 m².

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 812

Beerse
Kapelstraat 36

Deze te renoveren halfopen bebouwing is gelegen op een 
perceel van 1.043 m², op slechts enkele minuten van de 
dorpskern van Beerse en biedt veel potentieel naar ver-
bouwingen toe.
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 835 

Rijkevorsel
Donk 34

Mooie, recent gerenoveerde woning met 5 slaapkamers 
op een perceel van 405 m². Vlakbij het centrum van Rij-
kevorsel bevindt zich deze goed onderhouden gezinswo-
ning met 5 slpks. 
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC: 327

Rijkevorsel
Hoogstraatsesteenweg 21

In het centrum van Rijkevorsel, ligt deze verrassend ruime, 
te moderniseren woning met 4 slaapkamers en mogelijk-
heid tot beroep aan huis.

Sted. Inl.: Gvg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 930

Ekeren
Jan Ympijnstraat 3

Woning op 195 m² in kindvriendelijke buurt met garage en 
staanplaats nabij het centrum van Ekeren. Deze woning is 
volledig instapklaar en dient niet meer te renoveren.

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 403

Kapellen
Bloemenlei 2

Luxueuze, ruime villa met 4 slpks op een perceel van 
3.022 m² in een residentiële wijk en op wandelafstand van 
het centrum van Kapellen. Bovendien is er een verwarmd 
zwembad en tennisveld.
Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 182 

Schilde
Felix Wijterslaan 14

Goed onderhouden villa met 3 ruime slaapkamers op een 
perceel van 2.004 m² op de grens van Schilde en Zoersel.

Sted. Inl.: Gvg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC: 300

Brasschaat
Hanendreef 153

Zeer gunstig gelegen woning nabij centrum van Bras-
schaat met karakteristieke elementen en praktische in-
deling.

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 254

Brasschaat
Beemdenstraat 77

Zeer rustig gelegen appartement van ca. 90 m² nabij het 
centrum van Brasschaat met twee slaapkamers en volle-
dig instapklaar.

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 102

Brasschaat
Kapelsesteenweg 7

Instapklare woning op 793 m² met private oprijlaan van 
100 meter, 3 slpks, volledige ingerichte kkn en een luxe-
badkamer. De woning is zeer centraal gelegen nabij win-
kels, scholen en openb. vervoer.
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 319

€ 375.000 € 248.000 € 445.000

€ 525.000€ 745.000€ 305.000€ 265.000

Meer
De Brouwerij

4 app. in het nwbw-project “De Brouwerij” met opp. varië-
rend tussen de 51 en 99 m².  Dit project is gelegen op een 
toploc. in het centrum van Meer en ideaal voor singles, 
starters of investeerders.
Sted.Inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr 

Vanaf€ 155.000

€ 199.990 € 385.000 € 238.000

€ 265.000 € 185.000 € 398.000 € 525.000

Zoersel
Platanenlaan 49

Mooi gerenoveerde, charmante woning met 3 slaap-
kamers op een perceel van 1.086 m² op een rustige en 
bosrijke locatie.

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC: 425

€ 395.000

€ 245.000Vanaf € 185.000€ 438.000

ERA Open Huizen Dag 
zaterdag 30 maart

V
O

O
R

M
ID

D
A

G

Hoeveel woningen gaat u bezoeken?

Bezoek deze
panden
tussen 10.00 - 
11.30 uur
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BEERSE      BRASSCHAAT      BRECHT      HOOGSTRATEN       TURNHOUT      ST. ANTONIUS - ZOERSEL 

  03 666 85 50         www.immonoord.be          info@immonoord.be

Bekijk onze deelnemende panden op www.immonoord.be
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Ekeren
Boterbloemlaan 58 bus 3

Appartement van 75 m² op de tweede verdieping volle-
dig instapklaar met twee slaapkamers en een klein terras.

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 247

Rijkevorsel
Bochtenstraat 43

In de levendige dorpskern van Rijkevorsel, ligt deze ruime, 
goed onderhouden gezinswoning met o.a. 4 slaapkamers, 
2 badkamers en 2 garages, op een mooi perceel van ca. 
1.100 m².
Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 254

Rijkevorsel
Stevennekens 69 bus 1

Uitkijkend op de achtergelegen landerijen, vinden we 
deze ruime halfopen bebouwing met 4 mogelijke slaap-
kamers op ca. 350 m².

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: n.v.t  

Minderhout
Gouverneursbossen 2

Een juweeltje van een landgoed met herenhoeve beho-
rend tot ons waardevol erfgoed.   Het landgoed behelst 
3 hectare bosgebied,

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 502

Hoogstraten
Vrijheid 120 bus 5

Ten midden het bruisende stadscentrum van Hoogstraten, 
ligt dit prachtig dakappartement van maar liefst 275 m² 
met zijn 4 slaapkamers, 2 badkamers en twee terrassen.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC: 109

Wuustwezel
Poorthof

Energiezuinige HOB-gezinswoning met 5 mogelijke slpks 
op een perceel van 255 m², is gelegen op een rustige en 
kindvriendelijke locatie in een nieuwe verkaveling in het 
hart van Wuustwezel.
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr

Rijkevorsel
Stevennekens 69 bus 2

Uitkijkend op de achtergelegen landerijen, vinden we 
deze ruime halfopen bebouwing met 3 slaapkamers op 
ca. 350 m².

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 408 

Hoogstraten
Vrijheid 14A

Ideale starterswoning op een unieke locatie middenin het 
bruisende centrum van Hoogstraten.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 207

Sint-Job-in’t-Goor
Patrijslaan 2

Op een centrale locatie in Brecht ligt deze charmante, 
perfect onderhouden villa op een mooi zuidwest gericht 
perceel van 1.541 m² met mogelijkheid tot volledig gelijk-
vloers wonen.
Sted. Inl.: Vg, Ag, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 508

Oostmalle
Irislaan 6

Deze woning op 640 m², is gelegen in een doodlopende 
straat, te midden een leuke woonwijk ligt en beschikt over 
4 slaapkamers en aparte dubbele garage.

Sted. Inl.: Vg, Bg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 325

Beerse
Konijnenstraat 7

Landelijke karakteristieke woning met bijgebouw op een 
mooi perceel van 2.869 m², gelegen in rustige en bosrijke 
omgeving.

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 586

Kapellen
Mispelaarlaan 23

Villa op residentiële locatie met prachtige tuin met vijver-
partij. Ruime indeling met 3 slaapkamers.

Sted. Inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 386

kapellen
Vijverslei 11

Residentieel gelegen villa op 4.718 m² met luxe afwerking 
en 5 slaapkamers.

Sted. Inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 236 

Zoersel
Sint-Antoniusbaan 191

Woning met 2 slaapkamers in een bosrijke omgeving op 
een perceel van 1.884m². Grote ramen zorgen voor veel 
lichtinval en geven toegang tot het terras en de tuin.

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 652 

Brasschaat
Leopoldslei 110

Zeer gunstig gelegen HOB-woning op 1.060 m² nabij cen-
trum van Brasschaat met zwembad en groot bijgebouw 
met studio.

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 144

Brasschaat
Veldstraat 96

Gunstig gelegen instapklare woning op 252 m² nabij het 
centrum van Brasschaat met private tuin en terras. 

Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 539

Brasschaat
Brechtsebaan 56

Charmante te renoveren woning op ca. 600 m² met gun-
stige locatie zijnde scholen, winkels, openbaar vervoer 
en op 5 min van autostrade, praktische indeling met 3 
slaapkamers.
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 651

€ 690.000 € 339.000 € 299.000

€ 349.000€ 895.000€ 515.000€ 175.000

Minderhout
Korenstraat

Twee HO-nieuwbouwwoningen met 3 slpks en een mooie, 
Z-gerichte tuin, gelegen op een perceel van ca. 300 m² in 
een doodlopende straat nabij het bruisende centrum van 
Hoogstraten.
Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr  

€ 325.282

€ 475.000 € 329.000 € 475.000

€ 349.000 € 365.000 € 385.000 € 208.000

Loenhout
Hoogstraatseweg 207

Op een perceel van 1.087 m² staat deze woning met twee 
slaapkamers op amper 5 minuten reistijd van het bruisen-
de centrum van Hoogstraten.

Sted. Inl.: Vg, Ag, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 508 

€ 335.000

€ 355.000€ 750.000€ 1.095.000

Bezoek deze
panden
tussen 12.30 - 
14.00 uur
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Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

Is uw terras klaar voor de lente?
Buitentafels en banken op maat!

Maak even een afspraak via info@studiotank.be en bespreek met ons uw wensen!

DE WINTER STAAT 

WEER VOOR DE DEUR, 

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS, 
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

√ Gespecialiseerd in het direct bijmaken van bijna alle sleutels.

√ Verkoop van alle merken sloten.

√ Wij werken enkel met duurzame merken.

√ Eigen techniekers, advies op maat.

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

Nieuw in
 

Bra
sschaat

30 JAAR ERVARING

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Tuinman m. diploma z. 
werk. Enkel kl. klus. w. g. 
e. pr. 0487/740 335

Dame geeft computer-, 
smartphoneles aan huis. 
Mail, internet, foto’s or-
ganiseren, alle merken, 
updates. 0479/872 410

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen
Vintage juwelen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 16u


